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Обґрунтовано основні теоретичні положення особистісно орієнтованого 
навчання, виділено його особливості у порівнянні з традиційним, розвивальним, 
проблемним навчаннями, розкрито специфіку особистісно орієнтованого навчання 
геометрії в основній школі. 

 
 

Головний стратегічний напрямок 
розвитку системи сучасної шкільної освіти 
лежить на шляху розв’язання проблеми 
особистісно орієнтованої освіти, у якій 
особистість учня, його потреби стоять у 
центрі уваги педагога і всього навчально-
виховного процесу.  

Зазначимо, що за останні десятиріччя 
педагогічна і психологічна науки накопи-
чили значний потенціал щодо теоретичного 
обґрунтування різних аспектів особистісно 
орієнтованого навчання (ООН) і вихован-
ня. Відмітимо три різні концепції особис-
тісно орієнтованої освіти: з культурологіч-
них позицій її розглядає Є.В.Бондаревська 
[2]; з точки зору особистісно-діяльнісного 
підходу – І.О.Зимна [4]; з суб’єктно-
особистісного – І.С.Якиманська [13]. Окремі 
аспекти ООН досліджуються і іншими 
науковцями: В.В.Орловим [8], В.В.Сери-
ковим [11], З.І.Слєпкань [12], Н.С.Подхо-
довою [9], С.Є.Яценко [14] та іншими. У 
роботах даних авторів розглянуто проблеми 
теорії і практики проектування особистісно 
орієнтованих педагогічних систем, техноло-
гія навчання тощо.  

Однак, на сьогодні залишаються не 
розробленими шляхи реалізації задекларо-
ваних ідей в освітній, зокрема в шкільній 
математичній практиці. У зв’язку з цим 
дотепер існує ціла низка протиріч між:  

величезним досвідом, накопиченим 
традиційним, розвивальним, проблемним 

навчанням і неспроможністю у цих межах 
вирішити сучасні проблеми виховання 
самобутньої, самоцінної, творчої особис-
тості дитини; 

наявністю ґрунтовних теоретичних 
наукових доробок з проблем ООН та 
відсутністю шляхів їх реалізації у 
шкільній практиці; 

несформованістю єдиних підходів 
щодо розуміння ООН серед педагогічного 
загалу і нагальною потребою впроваджен-
ня зазначених методик у навчальний процес; 

недостатньою методичною розробле-
ністю науково обґрунтованих методів, при-
йомів і засобів ООН навчання математики, 
геометрії основної школи зокрема.  

В основу ООН покладено тезу В.В.Се-
рикова про те, що «особистісно-розвиваль-
ний процес – це об’єктивний педагогічний 
феномен, який органічно вбудований у всі 
інші педагогічні процеси» [11, 34], тому 
доцільним є використання перевіреної 
десятиріччями і відпрацьованої класно-
урочної системи з притаманними для неї 
методами, формами організації навчально-
виховного процесу. Принципи ООН не 
заперечують доцільність проблемного та 
розвивального навчання. Більше того, 
особистісно орієнтована педагогіка широко 
пропагує застосування проблемних ситуацій 
і використання принципів і методів 
розвивального навчання.  

Проте, особистісно орієнтований під-
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хід до навчання має і власну специфіку. 
Враховуючи праці І.С.Якиманської [13], 
В.О.Гусєва [7], З.І.Слєпкань [12], Г.І.Са-
ранцева [10] та інших, вважаємо, що 
особливістю ООН і його відмінністю від 
навчання традиційного, розвивального, 
проблемного є урахування психологічної 
складової процесу навчання, до якої різні 
автори відносять: структуру особистості 
(Г.І.Саранцев [10]), цілісні психічні струк-
тури, адекватні навчальному матеріалу, 
що вивчається (Н.С.Подходова [9], 
Н.Л.Стефанова [6] та інші), суб’єктний 
досвід (І.С.Якиманська [13], В.В.Орлов [8] 
та інші), цілеспрямований розвиток пози-
тивних особистісних якостей (В.О.Гусєв 
[7], Г.І.Саранцев [10] та інші). На думку 
В.О.Гусєва сьогодні «перед методикою 
навчання математики ставиться нове 
цільове завдання – розробка функціональ-
них властивостей процесу навчання 
математики, адекватних цілісному розвит-
ку особистості учня» [1, 19], тому поняття 
особистості виступає провідним понят-
тям ООН математики, геометрії зокрема. 
За означення цього феномену беремо 
тлумачення С.Д.Максименка, який визна-
чає її як цілісність, що здатна до самороз-
витку, самовизначення, свідомої предмет-
ної діяльності, поведінки і саморегуляції та 
має унікальний і неповторний внутрішній 
світ [3, 98]. Ядром цієї цілісності є 
гіпотетичне утворення – структура 
особистості, у якій, на думку більшості 

психологів, узагальнюються найважливіші 
властивості не тільки особистості, але й 
індивіда і суб’єкта. Поділяємо думку 
Г.І.Саранцева [10], що урахування 
психологічної складової у навчальному 
процесі – це, насамперед, урахування 
структури особистості дитини. При 
цьому враховувати психологічну складову 
будемо з огляду на вікові особливості 
підлітків та специфіку геометричного 
матеріалу основної школи. Спираючись на 
модель структури особистості В.С.Лєдньова 
[5], який саме у контексті освіти виділив її 
компоненти, поняття «структури особистос-
ті» включає в себе цілісні психічні структу-
ри, суб’єктний досвід, позитивні особистісні 
якості дитини.  

Поняття структури особистості є дуже 
складним і багатовимірним. Воно відносить-
ся до інших перелічених психологічних 
складових навчального процесу, як ціле до 
частин, при цьому ці частини мають лише 
відносну самостійність. Вони не є 
незалежними і відокремленими одне від 
одного, це лише проекції єдиного цілого. 
Тому їх формування можливе лише у 
єдиному і цілісному за своїм змістом, 
організаційними формами і методами 
навчально-виховного процесу, спрямова-
ного на одночасне формування всіх сторін 
особистості. Структура особистості підліт-
ка у контексті ООН схематично пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

Переважна більшість науковців, які 
досліджують проблеми особистісно орієн-
тованої освіти та шляхи її реалізації на 
практиці, відносять категорію «суб’єкт-
ного досвіду» до центральних понять 
даної теорії. Ми також відносимо її до 

центрального поняття, на якому базується 
розвиток інших підструктур (психічні 
структури, особистісні якості). У той самий 
час, відносна самостійність зазначених 
підструктур структури особистості надає 
можливість більш детально розглянути ці 
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феномени відокремлено саме в тих 
аспектах, які є цікавими для ООН 
геометрії в основній школі. Так, під 
терміном «суб’єктний досвід», розуміємо 
«життєвий досвід конкретного учня, який 
включає різні форми і способи діяльності, 
джерелом якого є біографія учня, резуль-
тати його повсякденної життєдіяльності, 
взаємодію зі світом речей і людей, 
результати навчання, у тому числі і 
спеціально організованого» [8, 13]. Як 
підкреслює В.В.Орлов [8], у традиційно-
му, розвивальному або проблемному 
навчанні поняття «суб’єктний досвід» 
загалом не розглядається.  

Розглянемо основні положення виді-
лення психологічної складової навчально-
го процесу 

Положення перше. Особистісно 
орієнтоване навчання геометрії учнів 
основної школи сприяє розвитку 
особистості учня під впливом навчання 
через перетворення його суб’єктного 
досвіду у процесі діяльності, і цей процес 
має циклічний характер. Набуття нового 
особистісного досвіду залежить, насампе-
ред, від організації і змісту навчального 
середовища та індивідуальних можливостей 
учнів певного, у даному випадку підлітково-
го, віку. Навчання у цьому контексті 
розглядається як приріст індивідуального і 
соціокультурного досвіду.  

Іншою підструктурою структури 
особистості виділяємо розвиток цілісних 
психічних структур, адекватних предмету 
вивчення геометрії основної школи. 
Поділяємо думку Н.С.Стефанової, що 
«при засвоєнні знання не передаються 
учню, а формуються у нього, причому при 
цілеспрямованій активній діяльності 
останнього, при виявленні ним власного 
бажання і волі. Людина сама, спираючись 
на закони суб’єктивної діалектики, гене-
рує пізнавальні структури (що передбачає 
творчість, роботу продуктивної уяви і акти 
вільного вибору, оцінку і самовираження) 
і у ході практичної діяльності перевіряє 
міру їх відповідності об’єктивній 
дійсності» [6, 98-99]. Набуті знання є 
активним психічним процесом. Кожна 

людина вибудовує власні структури знань, 
що постійно поповнюються і пов’язують 
нові ідеї з уже відомими. Тому знання 
завжди особистісно значущі і в деякій мірі 
унікальні. Ці структури, безумовно, не 
можна побачити, проте їх наявність 
відображається в суб’єктному досвіді 
учня, який можна виявити. Вони – 
особистісне внутрішнє уявлення дитини 
щодо природи і будови світу, світобуття 
[6, 94]. 

Вибір психічних структур визнача-
ється специфікою матеріалу на якому вони 
формуються, і специфікою розумової 
діяльності, що визначається цим змістом і 
суб’єктним досвідом учня. Н.С.Подходова 
[9] і В.В.Орлов [8] виділяють таку цілісну 
психічну структуру, як перцепт (образ 
сприйняття) – передпоняття – поняття, 
яку доцільно розвивати на предметному 
змісті геометрії основної школи. Виділену 
психічну структуру у побудованій нами 
концепції ООН геометрії в основній школі 
ми беремо за основу.  

Становлення всієї системи знань у 
дитини буде визначатися розвитком 
цілісної простої основи певної системи 
знань, яка диференціюється у процесі 
навчання, перетворюючись у голові дитини 
у все більш упорядковану психічну 
структуру. Розвиток структури забезпечує 
систему знань і розвиток особистості учня, 
що у свою чергу, перетворює суб’єктний 
досвід дитини, який знову, але вже на 
новому рівні пізнання, інтегрується з 
суспільно-історичним досвідом [6, 97]. 

Положення друге. Особистісно 
орієнтоване навчання геометрії учнів 
основної школи це розвиток особис-
тості учня через формування системи 
знань на геометричному матеріалі, і цей 
розвиток визначається розвитком ціліс-
ної психічної структури перцепт – 
передпоняття – поняття. Ці психічні 
структури відображаються у суб’єктному 
досвіді учня, що дозволяє їх виділити, 
діагностувати і розвивати, про що мова 
буде йти далі. Становлення позитивних 
особистісних якостей під впливом ООН 
геометрії учнів основної школи є однією з 
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провідних цілей всього навчання. З огляду 
на специфіку розвитку особистості люди-
ни загалом і підлітків зокрема, виділяємо 
такі особистісні якості, які доцільно фор-
мувати у підлітковому віці на матеріалі 
геометрії: 

1) самоуправляючі механізми психіки 
через становлення і розвиток емоцій, 
внутрішніх критеріїв самооцінки, само-
контролю; 

2) адекватні форми самостійності, 
самобутності, самоцінності через станов-
лення і розвиток вмотивованої навчальної 
діяльності;  

3) самосвідомість через становлення 
особистісної та інтелектуальної рефлек-
сивності;  

4) самовдосконалення через вихован-
ня інтересу до вивчення геометрії, актив-
ності у пізнанні і предметній діяльності, 
через запуск механізмів саморозвитку і 
самоактуалізації.  

Важливим у цьому віці також є набуття 
досвіду особистісної самоорганізації через 
становлення уміння управляти власною 
поведінкою, уміння проявляти вольові 
зусилля по досягненню поставленої мети, 
що теж є соціально бажаними якостями 
особистості людини. 

Положення третє. Особистісно 
орієнтоване навчання геометрії учнів 
основної школи це розвиток особистості 
учня через становлення позитивних (со-
ціально бажаних) якостей особистості 
підлітка. 

У процесі ООН геометрії учнів основ-
ної школи, на нашу думку, розв’язується 
триєдина задача становлення, розвитку і 
саморозвитку особистості дитини, а саме: 

відбуваються формування і подальший 
розвиток психічних структур, адекватних 
предмету вивчення; 

відбуваються структурування і подаль-
ше збагачення суб’єктного досвіду підлітка; 

розвиваються позитивні (соціально 
бажані) особистісні якості дитини.  

Цей триєдиний процес становлення, 
розвитку і саморозвитку особистості та 
його результат і будемо називати 
особистісно орієнтованим навчанням 
геометрії в основній школі. Розвиток ком-
понентів структури особистості підлітка 
забезпечує систему знань і розвиток 
особистості самої дитини, що, у свою 
чергу, перетворює суб’єктний досвід учня, 
розвиває функціональні механізми психіки, 
формує як типологічні, так і особистісні 
якості підлітків, їх здібності, інтереси, 
нахили, діяльнісні характеристики тощо. 

ООН спрямоване на формування у 
дитини внутрішнього процесу особистісно-
значущого пізнання і як наслідок – 
освіченість, вихованість, компетентність, 
самостійність, активність, здібність до 
освоєння нового досвіду, рефлексивність 
як якості особистості дитини. В якості 
основи проектування особистісно орієнто-
ваного навчання геометрії основної школи 
виділяємо три взаємопов’язані між собою 
елементи (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 

А саме: середовище по відношенню до 
учня повинно бути розвивальним, діяль-
ність дитини повинна бути переважно 
власною, відносини між учнем і вчителем 
– суб’єкт-суб’єктне спілкування у діалозі, 
співробітництво і підтримка. 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі 

науково-методичної літератури, виділяємо 
такі основні характеристики особистісно 
орієнтованого навчання, геометрії 
зокрема: 

визнання учня суб’єктом і метою 
навчання; 

виявлення, структурування і подальше 

середовище діяльність 

спілкування у 
діалозі 

власна розвивальне 

відносини 
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збагачення суб’єктного досвіду учня; 
ствердження стимулюючого і розви-

вального навчального середовища; 
узгодження процесів навчання і учіння; 
діалогічність навчання, утвердження 

школяра як рівноправного учасника 
навчального процесу; 

спрямованість на підтримку індиві-
дуального розвитку дитини; 

діяльнісно-творчий характер спілку-
вання; 

надання дитині необхідного простору 
свободи для: прийняття самостійних 
рішень, творчості, вибору змісту і способів 
учіння і поведінки; 

переорієнтація навчально-виховного 
процесу на постановку і розв’язання сами-
ми учнями конкретних навчальних задач 
(проблем): пізнавальних, дослідницьких, 
перетворювальних, моделюючих тощо.  
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Резюме. Яценко С.Е., Грамбовская Л.В. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАНОГО ОБУЧЕНИЯ. Обосновываются основные теоретические 
положения личностно ориентированного обучения, выделяются его особенности по 
сравнению с традиционным, развивающим и проблемным обучениями, раскрывается 
специфика личностно ориентированного обучения геометрии в основной школе. 

Summary. Yatsenko S., Grambovska L. CHARACTERISTIC FEATURES OF 
PERSONALITY-ORIENTED TRAINING. Theoretical principles of personality-oriented 
learning are founded. Its characteristic features are compared with traditional developing 
and problem-solving-oriented learning are emphasized. Specifics of the personality-oriented 
training of geometry at the Secondary School are explained in the article. 
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